






Imagem 1 - Tela de pedido de CAT-A

PROPOSTA PARA ADEQUAÇÃO DO SICCAU NO REQUERIMENTO DE CAT-A

DOCUMENTO ANEXO DA DELIBERAÇÃO Nº 071/2018 DA CEP-CAU/BR

Alterar o texto para: 
“A CAT-A é o instrumento que certifica, para todos os efeitos legais, 
que consta dos assentamentos do CAU/UF o acervo técnico e o 

atestado que a constitui.”

Incluir a informação: “ e Resolução CAU/BR nº 93, de 7 de novembro de 2014.”

Substituir essa parte pelo texto proposto na página 2
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DOCUMENTOS EXIGIDOS
- ATESTADO TÉCNICO. -

O atestado é o documento fornecido pela pessoa jurídica contratante que comprova a realização do projeto, obra ou serviço técnico realizado, e 
deverá conter, no mínimo, os seguintes dados:
1. Do contratado: identificação do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) responsável(éis) técnico(s): nome completo, título profissional e nº do registro no CAU; e 

caso tenha uma pessoa jurídica contratada, identificar o nome/razão social, endereço e o nº de CNPJ;
2. Número do Contrato ou Convênio, se houver;
3. Do serviço realizado: descrição das atividades técnicas desenvolvidas identificando os elementos quantitativos e qualitativos, local e período de 

realização (data de início e término);
4. Do contratante: nome/razão social, endereço e nº do CNPJ; e
5. Do representante legal pela pessoa jurídica que assinar o Atestado: nome, CPF e Cargo ou Função, e caso seja um arquiteto(a) e urbanista ou outro 

profissional legalmente habilitado, incluir o título profissional e o número de registro no CAU ou no Conselho profissional competente;

Obs.: Para atividades realizadas em país estrangeiro, toda documentação apresentada em outro idioma deverá ser acompanhada da correspondente 
tradução, nos termos da legislação brasileira vigente e atender aos requisitos de validade conforme a legislação do país onde a atividade técnica foi 
realizada e ser legalizada ou apostilada pela autoridade competente no país de origem, sendo dispensado se for originária de países membros do Mercosul.

ATENÇÃO!
Antes de solicitar sua CAT-A, observe os seguintes pontos:
1. A CAT-A poderá ser constituída de um ou mais RRT, que deverá estar devidamente baixado;
2. O requerimento de CAT-A será submetido à análise e aprovação do CAU/UF pertinente, para o registro do Atestado e liberação da certidão solicitada;
3. O registro do atestado será deferido se, após a análise do documento apresentado, verificar-se que há compatibilidade entre seus dados e os dos RRT(s) 
vinculado(s), então verifique se os dados como: datas de início e término, atividade(s) técnica(s) realizada(s), descrição, quantidade, endereços, contratante, 
contrato e valores, estão todos corretos;
3. Caso haja divergências de dados entre o Atestado e o RRT vinculado, entre em contato com seu contratante para efetuar as alterações no Atestado antes 
de cadastrar o requerimento de CAT-A. Caso a divergência seja no RRT baixado, entre em contato com o CAU/UF pertinente para verificar as providências 
que poderão ser tomadas, antes de solicitar a CAT-A, observando as disposições da Resolução CAU/BR nº 91, de 2014, acerca de RRT;
4. Efetuado o registro do atestado, o profissional receberá um aviso informando que o Atestado encontra-se registrado no CAU/UF e que o boleto da taxa de 
expediente está liberado para pagamento; e
5. Após o pagamento da taxa de expediente correspondente, a CAT-A requerida estará disponível para emissão.

Imagem 2 - Tela de informações sobre o Atestado a ser vinculado à CAT-A 
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Alterar o texto para: “Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso 
ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do 
RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações 
constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.”

Incluir a informação: “ e Resolução CAU/BR nº 93, de 7 de novembro de 2014.”

Imagem 3 – Tela com detalhes da situação da certidão solicitada, após cadastramento do requerimento

Essa funcionalidade só poderá estar disponível para o profissional emitir e pagar a taxa 
de emissão de CAT-A após a efetivação do registro do Atestado pelo CAU/UF 
pertinente, como informado no item 4 da página anterior.
Somente após o pagamento da taxa de expediente correspondente, a CAT-A requerida 
estará disponível para emissão.

É “EMISSÕES (0)” ou Impressões?
Observar que a CAT-A somente está disponível para emissão após o retorno de pagamento efetuado da 
taxa de expediente correspondente, como informado no item 5 da pág. Anterior.
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O número da CAT-A só poderá aparecer depois de registrado o atestado e efetuado o 
pagamento da taxa. O que foi preenchido foi um requerimento (protocolo)


